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FUNKCE 

                           

 



LINEÁRNÍ FUNKCE - OPAKOVÁNÍ 

 
 
PŘÍMÁ ÚMĚRNOST 
 
1.Co  je to přímá úměrnost? 
(uveď vzorec) 
2.Co je grafem a jak vypadá graf této 
úměrnosti? 
 



LINEÁRNÍ FUNKCE - OPAKOVÁNÍ 

 
1. Přímá úměrnost je funkce vyjádřená rovnicí   
                   y=k.x 
k……libovolné reálné číslo různé od nuly 
Definiční obor- Reálná čísla 
 
2. Grafem přímé úměrnosti je přímka 
procházející počátkem soustavy souřadnic. 



LINEÁRNÍ FUNKCE - přímá úměrnost 

Grafy: f: y=k.x 
k>0                                         k<0 
f: y=x, g: y=3x                        h:y=-x, j:y= -0,75x 
 



LINEÁRNÍ FUNKCE - DEFINICE 

Každá funkce zadaná předpisem  
            f: y= ax+b, 
kde a, b jsou reálná čísla, a kde definiční obor 
této funkce D(f)= R, se nazývá 
                 LINEÁRNÍ FUNKCE 
 
Grafem této funkce - přímka 



LINEÁRNÍ FUNKCE- DRUHY 

LINEÁRNÍ FUNKCE  
f: y= ax+b  - druhy dle koeficientu a 
 
a=0        y=b   konstantní lin.funkce 
              (y=-b)  
  
a>0       y= ax+b    rostoucí lin. funkce 
 
a<0       y= -ax+b   klesající lin. funkce 

      

      

      



LINEÁRNÍ FUNKCE- DRUHY 

LINEÁRNÍ FUNKCE   - PŘÍMÁ ÚMĚRNOST 
f: y= ax+b  
  

b=0         y= ax ------ přímá úměrnost (y=k.x ) 
                (y= -ax ) 
Graf – přímka  
         - prochází bodem O[0,0]  
 
(počátkem kartézské soustavy souřadnic) 
  

        



LINEÁRNÍ FUNKCE – konstantní funkce  
 

KONSTANTNÍ FUNKCE 
 

 Zvláštní případ lineární funkce, kde a, a=0 
-předpis f: y=b 
 
 
 Graf - přímka 
          - rovnoběžná s osou x 
 
- přímka prochází bodem Y [0,b] 
 (tento bod je průsečíkem dané přímky a osy y) 
 
 
 
 



LINEÁRNÍ FUNKCE  –konstantní funkce  

Graf konstantní funkce 
            y  

f                        Y[0,b] 
                            0    
                                                                     x 
 
 

 f: y=b 
 
příklady funkcí:  y= 3 
                              y= -2 
                              y= 0,6 
 
 



LINEÁRNÍ FUNKCE – zvláštní případy  

                     Lineární funkce  f:y=ax+b  
    
 
Konstantní funkce                  Přímá úměrnost  
f:y=b                                         f:y=ax 
                                                  (f:y=kx) 
                           
 
Grafem všech těchto funkcí je PŘÍMKA 



LINEÁRNÍ FUNKCE -PŘÍKLADY 

1.Urči, za se jedná o konstantní  nebo přímou 
úměrnost. 
A) y= 3x 
B) y= -5 
C) y= 5z 
D) y= 0 
E) y= 4x-5 -(3x-5) 
F) y= -0,75 
 



LINEÁRNÍ FUNKCE -PŘÍKLADY 

2. Načrtni grafy funkcí: 
 
A)  y= -5 
 B) y= 2,5 
 C) y= 0 
 D) y= x  
 E)  y=-4x  
 


